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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNY
Ředitelka mateřské školy Lány, Školní 373, okres Kladno pro přijímací řízení stanovila
následující kritéria. Základní úvahou pro stanovení kritérií přijímaní dětí je ustanovení § 34,
který praví, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti
let. Dále při rozhodování bude ředitelka školy postupovat na základě § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení
může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci). Netýká se dětí, pro které je od 1.9.2017, předškolní vzdělávání
povinné.
1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné
5,6 let (povinné předškolní vzdělávání dosáhne 5 let do 31.8.19)
(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 1 a § 179 odst. 2)
2. Dítě, které má trvalý pobyt na území obce, která školu zřizuje (spádová oblast)
(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)
3. Dítě, které má již přijaté sourozence v mateřské škole
V rámci podpory sourozenecké soudržnosti ředitelka při vyhodnocení kritérií
přihlédne k individuální situaci dítěte, kdy zákonní zástupci přihlašují sourozence,
který do 31. 8. příslušného roku dovrší věku 3 let a jehož starší sourozenec bude
pokračovat v docházce do mateřské školy i v následujícím školním roce (od 1.9.19).
4. Dítě bude přijaté podle věku (od nejstarších po nejmladší)
4 roky (dítě dosáhne do 31.8.19)
3 roky (dítě dosáhne do 31.8.19)
5. Dítě s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší
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